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Van de Redactie 

 

 

 

Afgelopen jaar hebben we eigenlijk wel kunnen varen al 

was het niet altijd naar die bestemmingen die we de 

winter hieraan vooraf gaand bedacht hadden  

Vandaar dat er in dit nummer geen persoonlijke 

verhalen staan 

Allemaal doen we ons best om de covid eronder te 

krijgen. Laten we hopen dat dit snel gaat lukken 

 

Ja, wat gaat dit jaar ons brengen? Plannen genoeg maar of ze allemaal door kunnen 

gaan moeten we afwachten. 

U ziet we hebben een leuk programma veel van deze evenementen doen we bijna 

jaarlijks en elke keer zijn ze weer een succes. 

 

 

Het voegend nummer dat half april al uitkomt, willen we weer wat dikker maken en 

wij zijn best nieuwsgierig dus misschien voor u een idee om een stukje voor het blad 

te schrijven of een nieuw lid die zich via een stukje wil voorstellen. 

Het hoeven niet echt lange literaire werken te worden een aantal regels is ook goed. 

Denk bijvoorbeeld aan OEPS: dat ging net goed of WAT IK NU WEER 

MEEGEMAAKT HEB 

 

Kopij voor de volgende Flitsen, in Word - Times New Roman inzenden / mailen voor 

de volgende Flitsen, liefst voor 3 april 2021 aan het redactie adres. Graag alleen 

eigen Illustraties en foto’s i.v.m. auteurs rechten aanleveren in JPG format of gelijk 

verwerken in de tekst.  

Voor leden is er ook de mogelijkheid om een advertentie te koop aangeboden of 

gevraagd kosteloos te plaatsen. Inzenden naar het redactieadres of per e-mail naar 

Jend@casema.nl 
 

 

 

Heeft onze administratie Uw huidige adres, mailadres en telefoonnummer? 

mailto:Jend@casema.nl
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VAN DE PENNINGMEESTER. 

 

!!!!!!!!!!     LET OP: Contributiebedrag € 30,00     !!!!!!!!!! 

( besluit ALV 10 maart 2018 te Volendam) 

 

Een nieuw (club)-jaar betekent ook een nieuw contributiejaar. En at voor een. Een lustrumjaar! 

Zoals bekend is de contributie € 30, -. Voor de duidelijkheid volgt hieronder de manier waarop de 

contributie kan worden betaald. 

◘  COVID-19 regeling: Nieuwe leden die in 2020 lid zijn geworden en de volledige 

contributie hebben betaald ( €30,00 en €14 inschrijfgeld) hoeven in 2021 geen contributie 

te betalen. Reden is natuurlijk dat we geen evenementen hebben kunnen organiseren. 

◘ Machtigingen. 

Bij de leden die een machtiging hebben afgegeven is/wordt de contributie  

februari / maart 2021 d.m.v. automatische incasso van de rekening afgeschreven. Zij hoeven 

zelf geen actie te ondernemen. 

◘ Zittende leden: Eigen overschrijving. 

Wilt U a.u.b. snel de contributie van € 30,-- over maken op ING bank: 

IBAN  NL10  INGB 0003560322  t.n.v. Internationale Friendship Club te Voorburg. 

Hiervoor alvast mijn dank. 

◘ Buitenland: Overschrijvingen vanuit het buitenland: 

 IBAN : NL10 INGB 0003560322 

BIC: INGBNL2A 

 

 

Het komt regelmatig voor dat leden vergeten de contributie te betalen. In deze gekke tijden is 

dat niet zo verwonderlijk. U helpt mij echter enorm als u uw betaling direct in orde te maakt. 

Dit voorkomt het sturen van vele mailtjes met verzoeken tot betaling en telefoonrondes. 

Alvast hartelijk dank.  

 

Herman Hemerik 

Penningmeester I.F.C. 
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Van de voorzitter. 

 

 

Van de voorzitter. 

 

De laatste Flitsen van 2020 hebt u in december van dat jaar 

gekregen. Nu, eind februari, ligt de eerste van 2021 voor u. Dat is 

relatief snel achter elkaar aan maar uiteraard willen we u, leden 

van onze vereniging, laten merken en laten zien dat we als bestuur 

niet stil zitten. Net als vorig jaar (toen we omstreeks deze tijd nog 

niet geconfronteerd werden met beperkingen door Corona) zijn 

we het komende seizoen aan het voorbereiden.  

Het is een goede gewoonte binnen de vereniging dat we in 

februari of in maart het winterevenement oftewel de Algemene 

Ledenvergadering organiseren. Dat zal dit jaar niet lukken. De risico’s die het Coronavirus met zich 

mee brengt zijn te groot. Bovendien is het op dit moment ook gewoon verboden om met een zo 

grote groep bij elkaar te komen. En, er is geen gelegenheid. Zalen, restaurants en alles wat met 

horeca te maken heeft is niet beschikbaar voor een dergelijke vergadering.  

Toch is het noodzakelijk dat de leden van de vereniging zich uit kunnen spreken over de handel en 

wandel van het bestuur. Immers, het bestuur werkt in opdracht van de leden en moet daarom ook 

verantwoording afleggen aan de leden. Dat is wettelijk zo bepaald en dus is dat ook zo 

weergegeven in onze statuten.  

De regering heeft zich vorig jaar al gerealiseerd dat verenigingen niet aan hun wettelijke 

verplichtingen en statutaire verplichtingen kunnen voldoen als de leden niet bij elkaar kunnen 

komen om zich uit te spreken. Er is een noodwet in elkaar gezet zodat het fenomeen “vereniging” 

toch aan haar verplichtingen kan voldoen. Wij willen zo dicht mogelijk bij de mogelijkheden 

blijven die deze noodwet biedt. Dat betekent dat we de stukken die in de Algemene Vergadering 

aan de orde zouden komen in deze Flitsen hebben geplaatst. Het betreft de volgende stukken: 

 
- Het verslag van de secretaris over 2020; 
- Het verslag van de penningmeester over 2019 en 2020 
- Het bericht van de kascommissie over 2019 en mogelijk (op het moment van schrijven nog niet 

beschikbaar) over 2020 
- De evenementenkalender voor 2021 en de daarbij behorende begroting 2021. 

 

Wij willen u vragen deze stukken door te nemen. Wanneer u niet in kunt stemmen met een of 

meerdere van de aan u voorgelegde stukken willen we u vragen dit via een mail te laten weten aan 

de secretaris of aan ondergetekende (respectievelijk gerard.daniels@online.nl dan wel 

j.salverda55@gmail.com). We zijn ons ervan bewust dat deze werkwijze niet helemaal voldoet aan 

de noodwet omdat wordt voorgeschreven dat er vervolgens een online vergadering wordt 

georganiseerd. Wij zijn slechts “een kleine” vereniging en het is voor ons praktisch niet haalbaar 

om een online vergadering te organiseren met alle leden.  

Uiteraard zullen we als bestuur zo snel als dat mogelijk is echt verantwoording aan u afleggen en 

zullen u dan ook vragen de penningmeester en het gehele bestuur decharge te verlenen.  

De bedoeling is dat we dit zullen doen tijdens ons Lustrum dat we in 2021 willen vieren. Dit jaar 

bestaat de Internationale Friendshipclub (IFC) 45 jaar!!!! We willen het 45-jarig bestaan van de 

IFC vieren door op 11 september van dit jaar bij elkaar te komen in Amsterdam (Marina haven aan 

het IJ). Noteer die datum al vast. Wij zijn al voorbereidingen aan het treffen en het belooft een 

gezellige dag te worden.  

 

mailto:gerard.daniels@online.nl
mailto:j.salverda55@gmail.com
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We willen van de gelegenheid gebruik maken om op die dag een echte Algemene 

Ledenvergadering te houden.  

In de volgende Flitsen zullen we verdere mededelingen doen over het programma. Als u deze 

datum in de agenda noteert, laat mij dat dan even weten. Het is van belang dat we zo snel mogelijk 

een inschatting kunnen maken van het aantal mensen dat het Lustrum met ons mee wil vieren ( 

j.salverda55@gmail.com ). 

 

Verder in deze Flitsen het evenementenprogramma dat we hopen te kunnen organiseren dit seizoen. 

We willen als bestuur klaar zijn voor de tijd dat we weer meer mogen en kunnen. Uiteraard weten 

we niet wanneer dat zal zijn en of er dan ook nog beperkingen zijn. Daarom bereiden we zaken 

voor zonder zware verplichtingen aan te gaan als het vastleggen van havens, restaurants en 

dergelijke. En als we al zaken vastleggen dan proberen we altijd een clausule in te bouwen dat we 

zaken nog kunnen afblazen.  

Het overzicht van de evenementen gaat vergezeld van de data waarop de activiteit plaats zal 

vinden. Noteer de datum in uw agenda!!! We willen u (nogmaals) wijzen op de website van de IFC: 

www.friendshipclub.nl waar in de komende periode steeds meer informatie op zal komen te staan 

over de evenementen en de waar u zich kunt opgeven om deel te nemen.  

 

Bijzonder is dat we dit jaar proberen een tocht te organiseren naar Lowestoft in Engeland waar we 

opstappers de kans willen geven ervaring op te doen! In deze Flitsen leest u daar alvast meer over.  

 

We hopen dat al deze mooie voornemens uit kunnen komen en dat Corona ons niet nog een jaar 

van onze evenementen af houdt.  

 

De eerste activiteit die we willen organiseren is de Paastocht in april. Wij hopen dat we velen van u 

dan kunnen begroeten.  

 

Namens het bestuur van IFC,  

 

Jan Salverda, voorzitter.  

 

 

 

 

 

 

Planning evenementen IFC 2021 
  

2/3/4/5 april: Paastocht (rondje NH – Stavoren/Texel of Den Helder/IJmuiden)) 

13/14/15/16 mei: Hemelvaartstocht (Makkum/Texel/Medemblik) 

17/18/19/20 juni: IJmuiden-Lowestoft  

25/26/27 juni: Haringhappen Enkhuizen-Stavoren 

3/4/5 september: 4 uurs wedstrijd ( Hindeloopen) 

11 september Lustrum (Amsterdam) (Voor wie met de boot komt 10/11/12 september) 

20/21 november: IJmuiden sluizen (droog evenement) 

 

.  

mailto:j.salverda55@gmail.com
http://www.friendshipclub.nl/
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Hieronder volgen korte beschrijvingen van de geplande evenementen deze kunt u alvast in uw 

agenda zetten 

 

 

Uitnodiging Paastocht 2021 Rondje Noord-Holland 2/3/4/5 april 

 

 
 

 
Het is nog Corona tijd als we dan gaan varen en dus is alles wat we afspreken onder voorbehoud. 

Maar goed, in het vorige jaar was het ook Corona tijd en hebben we de tocht ook kunnen varen. 

 

We verzamelen ons dit jaar op vrijdag  2 april, nu eens niet in Enkhuizen maar in Stavoren. Dit 

omdat de sluis bij den Oever er tot eind april uit ligt vanwege werkzaamheden en we dus via 

Makkum de Waddenzee op moeten om zo op zaterdag onze eerste etappe naar Oude Schild of den 

Helder te varen.  

 

Op 1
ste

 paasdag (zondag) varen we dan door over de Noordzee via IJmuiden het Noordzeekanaal op 

richting Amsterdam. Als het mee zit kunnen we dan de in de jachthaven IJmond aan het begin van 

Zijkanaal C overnachten of in IJmuiden blijven of doorvaren naar Amsterdam Marina, allemaal 

afhankelijk van wat dan de omstandigheden zijn en wat we willen. 

 

Op maandag 2
de

 paasdag gaat ieder weer zijns weegs, waarschijnlijk terug naar de thuishaven. 
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De kans is groot dat het een frisse zeiltocht wordt met daarbij de nodige hindernissen als het gaat 

om Corona en daarmee samenhangende ongemakken zoals het mogelijk nog gesloten zijn van 

restaurants en ook de gemeenschappelijke ruimtes in de jachthaven. Dus wordt het waarschijnlijk 

borrelen op de boot en steiger, eten uit eigen keuken in de boot. Als we pech hebben is het dan ook 

nog niet toegestaan gebruik te maken van de douches in de jachthavens en/of de 

gemeenschappelijke toiletten. Het hoeft er daarom niet ongezelliger door te zijn, goede zin en 

hopelijk mooi zeilweer maakt veel goed. Het gegeven alleen al om na de winterstop weer een 

mooie tocht te maken is al voldoende om je een goed gevoel te geven. 

 

Aan deze tocht zijn geen kosten verbonden die vooruit betaald moeten worden. Dat maakt het 

meevaren een keuze die geen complicaties met zich mee brengt mocht je om persoonlijke redenen 

besluiten op het laatste moment om toch niet mee te gaan of juist wel mee te gaan. Ieder betaald 

onderweg zelf de havengelden en wel of niet gemeenschappelijk uit eten wordt ook onderweg 

besloten als de dan geldende Corona maatregelen het toestaan. Gezien het vaccinatie programma 

lijkt het niet reëel om daar nu al van uit te gaan dat dit mogelijk zal zijn. Wel is het prettig dat 

geïnteresseerden zich van te voren opgeven via de website van de IFC (www.Friendshipclub.nl) of 

mij een mail sturen (vroom499@planet.nl) waarin dat kenbaar wordt gemaakt. 

Bellen kan natuurlijk ook, 0653229314. 

 

Imko Vroom  

 

 

Hemelvaartstocht donderdag 13 mei t/m 16 mei 

Waddentocht: Makkum - Texel – Medemblik 

 

 
 

Traditie getrouw maken wij met Hemelvaart onze tocht over de Wadden. Ooit was deze tocht 

bedoeld, om min of meer begeleid, ervaring op te doen met het varen op getijden water. Door het 

groeien van de zeilervaringen, is de Waddentocht nu meer een oergezellige meerdaagse 

zeilonderneming. 

Maar nog steeds bereiden we voor vertrek de tochtplanning gezamenlijk voor. Hoewel elke 

schipper verantwoordelijk is voor de eigen veiligheid, houden wij elkaar wel in de gaten en is er 

tijdens de tocht de mogelijkheid om met elkaar te communiceren. Wij maken de tocht in 

http://www.friendshipclub.nl/
mailto:vroom499@planet.nl
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groepsverband, en huldigen het principe van samen uit, samen thuis. 

Dit jaar gaan we weer naar Texel. We verzamelen donderdag 13 mei in Makkum om dan vrijdag te 

vertrekken naar Texel. Op Texel organiseren we een wandeling door het natuurgebied bij de Hoge 

berg.We beindigen dit keer de tocht in Medemblik. Uitnodigingen volgen in de komende Flitsen, 

reserveer alvast de datum in uw agenda. Coördinator: Gerard.Daniels@online.nl 

 

 

Overtocht naar Lowestoft,  juni 2021  

 

 
 
We gaan opnieuw proberen in dit jaar een bezoek aan Lowestoft te organiseren op de data 17 – 

20juni. Inderdaad de periode met de langste dagen en dus de kortste nachten, mooi voor een 

overtocht van zo’n 20 uren varen.  

De bedoeling is om te vertrekken vanuit IJmuiden, een dag/nacht varen naar Lowestoft, daar een 

dag/nacht te zijn en vervolgens weer terug naar IJmuiden.  

Nu heeft niet iedereen een schip die volgens de schipper geschikt is om een dergelijke tocht mee te 

maken of geven sommigen er om een andere reden de voorkeur aan de tocht mee te maken als 

opstapper. Dan willen we dit mogelijk maken door dit aan de schepen door te geven die wel gaan 

varen en het prettig vinden gebruik te maken van opstappers. Het tijdig aangeven is dan natuurlijk 

wel van belang om dit zo snel mogelijk aan elkaar duidelijk te maken. Nu kun je natuurlijk als 

schip ook besluiten wel mee te willen varen en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om 

opstappers mee te nemen.  

Ook kun je besluiten wel mee te varen voor de overtocht naar Engeland, maar dan vervolgens daar 

langer te willen blijven, ook geen probleem.  Aangezien Engeland geen onderdeel meer uitmaakt 

van de EEG is het hebben van een geldig paspoort een voorwaarde, evenals het in orde hebben van 

de bootpapieren. Daarnaast speelt misschien dan nog steeds dat er belemmeringen zijn vanwege 

COVID-19 waardoor het of niet mogelijk is naar Engeland te varen of dat er beperkingen zijn 

eenmaal aangekomen. Dat moeten we tegen die tijd maar bezien.  

 

Meer informatie om je aan te melden volgt in de volgende Flitsen en anders te lezen op de IFC 

website. 
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Haring Happen 2021  

 

 
 
Weer even bij elkaar komen en iets leuks doen, dat is het idee bij dit weekend. Geen lange tocht 

maar een georganiseerde korte tocht op de zaterdag met aansluitend een gemeenschappelijke 

avond.  

De accommodatie voor de gezellige avond is de Kombuys in de Buyshaven in Enkhuizen. Dit is 

ook de jachthaven waar we ons zullen gaan treffen. We zijn wat Corona betreft niet afhankelijk van 

het wel of niet open zijn van een restaurant, maar nog wel steeds van de toegestane groepsgrootte. 

We zullen het wel zien of het tegen die tijd wel of geen doorgang kan vinden.  

Vrijdag in de namiddag ontmoeten we elkaar in de jachthaven om bij te praten en de tocht voor de 

volgende dag met elkaar door te nemen.  

We varen dan de zaterdag naar Stavoren om daar een Haring te happen voor wie dat wil en dan 

weer terug.  

Altijd leuk om met een aantal boten zoiets te doen. Er ontstaat al heel snel iets wat lijkt op 

competitie. In ieder geval wordt er naar elkaar gekeken en later kan daar dan weer met elkaar over 

worden gesproken. Voor wie vrijdag te vroeg is, die kan ook zaterdag vanuit Stavoren meevaren of 

besluiten alleen voor de barbecue en gezellige avond direct naar Enkhuizen te varen (of te 

rijden/treinen). Iedereen is welkom. 

 

 Meer informatie volgt in de volgende Flitsen. 
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Najaarsevenement, 4-uurs wedstrijd Hindeloopen 2021 

 

 
 

Maar wel een evenement voor de liefhebber. Zoals gebruikelijk treffen we elkaar op de vrijdag om 

dan de wetenswaardigheden met elkaar te bespreken en ook de bijzonderheden voor de wedstrijd 

op zaterdag. Afhankelijk van de COVID 19 situatie zal het palaver op de steiger plaatsvinden of in 

het restaurant. Daarover zal er t.z.t. nog een bericht worden verstuurd.  

Datzelfde geldt voor de borrel en het diner de volgende dag. De bedoeling is wel om dit volgens de 

normale manier te laten verlopen en ook de prijsuitreiking na het diner te laten plaatsvinden als 

hoogtepunt (tenminste voor de winnaar) van de dag. Dit betekent ook dat we willen proberen met 

het restaurant in de jachthaven af te spreken als de Covid-19 maatregelen dit toe laten. En omdat er 

met de keuken afspraken moeten worden gemaakt zullen geïnteresseerden voor het gezamenlijk 

avondeten zich ruim van te voren moeten aanmelden. Hierover zal er nog nadere informatie volgen 

in de volgende Flitsen en anders is de informatie tegen die tijd op de website te lezen. 

 

Voor de nieuwe leden is het goed te weten dat de 4-uurs wedstrijd volgens een wedstrijdreglement 

verlopen waarbij er bij de uiteindelijke rangschikking van de boten onderlinge correcties worden 

toegepast. Dus geen zorgen als je denkt al bij voorbaat kansloos te zijn op basis van de lengte van 

je schip. Toegegeven, de fanatieke zeilers, met de nodige ervaring zullen in het voordeel zijn en 

sommige zeilboten varen nu eenmaal sneller. We gaan allemaal op hetzelfde moment van start en 

zullen ook allemaal hetzelfde parcours afleggen. De organisatoren zullen de rakken zo kiezen dat er 

voor ieder een meest gunstige koers bij zal zitten.   

De wedstrijd is de wedstrijd, maar het belangrijkste is natuurlijk dat iedereen een mooi weekend 

heeft, want winnen kan er maar één.  In het verleden is het nogal eens gebeurd dat het weer voor 

sommige schippers net iets te heftig is, waardoor die zich om die reden voor de wedstrijd 

terugtrokken. Dat kan natuurlijk altijd, even goede vrienden, dus maak je daar van te voren niet te 

druk over en bekijk dat voor jezelf op de dag van de wedstrijd.  

 

Informatie om je voor dit evenement aan te melden volgt in de volgende Flitsen. 
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS - JAAR 2020 
 

Evenementen 

 

 Dat dit is bijzonder jaar was, hoeven we niet meer uit te leggen. Toen we eind 2019 de evenementen 

voor 2020 inplanden, konden we niet voorzien dat we uiteindelijk helemaal geen evenementen 

zouden organiseren. In februari was het nog onduidelijk hoe de besmettingen en de daarbij behorende 

regels zich zouden ontwikkelen. De 

Algemene Ledenvergadering was 

gepland in maart in Hoorn. De explosie 

van besmettingen kort na de 

Krokusvakantie waren aanleiding voor 

de overheid medio maart alle 

evenementen te verbieden. Op het 

laatste moment hebben we dan ook de 

ALV moeten afzeggen.  

 

We besloten als bestuur dat we toch 

door zouden gaan met de 

voorbereidingen voor de evenementen. 

Per evenement zouden we dan op basis 

van de actualiteit besluiten over de 

doorgang. Daarbij overwogen we ten eerste of het evenement onder de actuele beperkingen, met of 

zonder diner, wettelijk door kon gaan. Maar daarnaast legden verschillende havens beperkingen op voor 

het ontvangen van groepen. Wij voelden ook de maatschappelijke verantwoording en vroegen ons ook af 

een evenement nog wel zo leuk zou zijn binnen de beperkingen van de 1,5 mtr. regel. Voor het 

Najaarsevenement hebben we zelfs nog een peiling onder de leden gehouden. Uiteindelijk namen wij 

steeds onze eigen verantwoordelijkheid. Wij wilden in ieder geval niet dat leden tijdens een IFC 

evenement besmet zouden raken.  

Naar mate het jaar vorderde leidde dat tot intensieve mailcorrespondenties - want we wilden toch zo 

graag elkaar weer eens ontmoeten. Maar helaas, het mocht niet zo zijn - na het enorme optimisme van de 

zomer kwam de 2e golf des te harder aan. 

 

Bestuursactiviteiten 

Zonder ALV konden de leden geen goedkeuring verlenen aan het financieel- en inhoudelijk verslag van 

2019. Het financiële verslag en de begroting voor 2020 inclusief het jaarverslag van de secretaris over 2019 

zijn echter wel gepubliceerd in de Flitsen. Ook heeft de tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2019 

ingestelde kascommissie zijn werk nog kunnen doen. Martin Marks en Ruud Goudriaan hebben de 

financiële administratie over 2019 gecontroleerd en daaraan hun goedkeuring verleend. Het bestuur wil 

hen hiervoor alsnog hartelijk bedanken. In een IFC mailing werden de leden hierover ook geïnformeerd. 

Tevens werden in de IFC mailing de activiteiten kalender 2020 bekend gemaakt.  
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Het bestuur heeft ook besloten het schema van aftreden een jaar door te schuiven. Reglementair zouden 

de bestuursleden Jeroen Haagsman en Imko Vroom in 2020 aftreden. Dat wordt nu in 2021. 

 

Als bestuur konden we met uitzondering van onze eerste vergadering in januari, niet meer bij elkaar 
komen. Na steeds meer intensief mail verkeer zijn we overgestapt naar ZOOM-meetings die, door de 
provider gelimiteerde tijd van 40 minuten per sessie, zeer efficiënt verliepen. 
 

 

Ledenadministratie 

Ondanks het feit dat we geen 

evenementen konden organiseren 

hebben zich in totaal 20 nieuwe leden 

aangemeld in 2020. Daar zijn we 

natuurlijk erg blij mee. Door de 

reisbeperkingen en de onduidelijkheid 

voor de vakantieplanning werd vooral 

vakantie in eigen land gevierd. Zeilen 

bleek een uitstekende vrijetijdsbesteding 

zonder het risico van besmetting. Er 

werden dan ook veel schepen verkocht 

vaak ook onder 30ft. De 

scheepsmakelaardij bloeide weer 

helemaal op. Wij hebben daar 

waarschijnlijk ook van geprofiteerd. 

Helaas waren er ook 18 afmeldingen. Meestal van leden die jarenlang lid waren en nu stopten met zeilen 

of de boot verkocht hadden. Leuk te vermelden dat de verschillende van die schepen later dan toch weer 

op onze schepenlijst stonden met een nieuw lid als eigenaar. Per saldo is ons ledenbestand gegroeid met 2 

leden naar een totaal van 115. 

 

 

Diverse activiteiten 

I.F.C. MAILING 

Door Corana ontstond de behoefte direct met de leden te communiceren, niet alleen voor het al dan niet 

doorgaan van evenementen, maar ook om in deze bijzondere tijd het contact te bewaren. Via IFC Mailing 

hebben we ook een enquête gehouden over de vraag of, en in welke vorm, de leden het verantwoord 

vonden om het Najaarsevenement te organiseren. De meningen waren net zo verdeeld als die binnen het 

bestuur. Het beperkte aantal inschrijvingen en de maatschappelijke ongerustheid over het snel toenemend 

aantal besmettingen deden ons besluiten ook het Najaarsevenement niet onder de verantwoordelijkheid 

van IFC te organiseren.  
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WEBSITE 

De website blijft een belangrijke factor in het werven van nieuwe leden. Ook afgelopen jaar is dit weer 

gebleken. De website was ook een belangrijk instrument om de actuele status van de evenementen door 

te geven. 

 

DIGITALE FLITSEN 

Steeds meer leden geven aan, de Flitsen digitaal te willen lezen. Dit is duidelijk merkbaar in de kosten voor 

de Flitsen. De kosten waren meer dan 200 euro lager dan het jaar hiervoor. Het voordeel voor de leden is 

dat ze daarmee een “kleuren versie” van de Flitsen ontvangen. We hopen dat de “digitale” trend zo 

doorzet. 

 

FACEBOOK GROUP 

Het gebruik van de besloten IFC Facebook Group valt wat tegen. De verwachting, dat de leden onderling 

met elkaar contact zouden willen onderhouden via Facebook, is niet uitgekomen. Op het internet bestaat 

ook een andere “openbare” Friendship Group waarin Friendship zeilers actief zijn. Daarin worden ook veel 

technische onderwerpen behandeld. Het voordeel van facebook blijft de directe communicatie, dit in 

tegenstelling tot een website. Facebook gebruikers krijgen de berichten direct aangeboden waardoor ook 

sneller wordt gereageerd op vragen om informatie. 



14 

 

 

 

TECHNISCHE GROEPEN:  

De technische groepen, met als doel de 

technische kennis die onder de leden 

aanwezig is, te delen, bestaan nu 11 

jaar.  

De coördinatoren begeleiden de 

communicatie binnen de groepen en 

zijn tevens de moderators op het forum 

voor hun scheepstype.  

Wigle van der Meer is met zeilen 

gestopt. Daarmee is de functie van 

technische Coördinator van de FS26 

vacant. Het bestuur wil Wigle hierbij 

hartelijk bedanken voor zijn jarenlange 

inzet als coördinator.  

Op dit moment zijn er 697 forum leden geregistreerd t.o.v. 598 vorig jaar. De forum leden hebben tot nu in 

totaal 495 onderwerpen aangedragen t.o.v. 431 vorig jaar, waarop met 1574 berichten is gereageerd t.o.v. 

1312 vorig jaar.  

De gebundelde technische kennis blijft een belangrijk argument om IFC lid te worden. Het bestuur wil 

daarom alle coördinatoren en alle Friendshippers, die hun kennis hebben willen delen op dit forum, voor 

hun inzet hartelijk bedanken! 
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Financieel overzicht 2020 en begroting 2021 

 

 
 

Verloop vermogen / saldi door de jaren heen. 
 

 
  

  

baten 2019 begr 2020 2020 begr 2021 lasten 2019 begr 2020 2020 begr 2021

contributie 3.477,50€         3.500,00€      3.185,00€          3.480,00€           f litsen / porti 1.489,62€      1.600,00€        1.265,19€       1.420,00€          

inschrijfgelden 90,30€              140,00€         280,00€             140,00€              adm./diversen 257,48€         350,00€           485,22€          350,00€             

evenementen 4.289,25€         5.000,00€      1.685,00€          12.500,00€         evenementen 4.435,15€      5.181,00€        1.835,00€       12.800,00€        incl lustrum

verkopen 138,19€            140,00€         5,00€                 100,00€              afschr. art.

advert./ sponsoring -€                 20,00€               -€                   voorz. 1.400,00€      1.400,00€        1.400,00€       1.400,00€          

rente 1,86€                1,00€             -€                   -€                   verg.+ reisk. 146,70€         250,00€           -€                250,00€             

subtotaal 7.997,10€        8.781,00€      5.175,00€          16.220,00€         resultaat 268,15€         -€                 189,59€          -6.900,00€         voorz. Lustr.

toevoeging eigen verm 7.997,10€      8.781,00€        5.175,00€       9.320,00€          

toevoeging lustrum -6.900,00€       

totaal baten 7.997,10€        8.781,00€      5.175,00€          9.320,00€           totaal lasten 7.997,10€     8.781,00€        5.175,00€       9.320,00€          

voorzieningen 2018 2019 2020 begr 2021

eigen vermogen

vlaggetjes, etc. 150,00€            150,00€         150,00€             150,00€                stickers 117 polo's 0  

lustrumfeest 1.000,00€         1.250,00€      1.250,00€          1.250,00€             vlaggetjes 76 post-it-block 0

lustrum/w inkel     petjes 8 potloden 70

Totaal 1.150,00€         1.400,00€      1.400,00€          1.400,00€             rugzakjes 17

balans activa: bank - giro: 9.651,77€          passiva:                   eigen vermogen 4.302,07€       

per 31-12-19: voorziening vlaggetjes, etc. 764,35€          

voorziening lustrumfeest 4.405,35€       

180,00€          

9.651,77€          9.651,77€       

balans activa: bank - giro: 11.661,36€        passiva:                   eigen vermogen 4.491,66€       

per 31-12-20: voorziening vlaggetjes, etc. 914,35€          

voorziening lustrumfeest 5.655,35€       

600,00€          

11.661,36€        11.661,36€     

vooruit bet. contributie 2020

                          in het "winkeltje" per 31-12-2020

vooruit bet. contributie 2021

financieel overzicht I.F.C. 2020 over de laatste twee jaar: concept

Toelichting financieel overzicht 200X 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

eigen vermogen 31-12-20xx 4.960,34€      4.981,92€     € 4.477,89 € 4.351,63 € 3.833,82 3.814,67€     3.994,66€    4.034,49€    4.033,92€     4.302,07€    

positief saldo 20xx 21,58€           179,99€        39,83€         268,15€        189,59€       

onvindbaar tekort / tegoed -€               

negatief saldo 20xx -€               -504,03€       -€ 126,26 € -517,81 -€ 19,15 -0,57€         

eigen vermogen 31-12-20xx 4.981,92€      4.477,89€     € 4.351,63 € 3.833,82 € 3.814,67 3.994,66€     4.034,49€    4.033,92€    4.302,07€     4.491,66€    

voorziening vlaggetjes etc 31-12-20xx 635,46€         873,71€        € 1.223,71 € 1.373,71 € 1.523,71 1.523,71€     1.523,71€    464,35€       614,35€        764,35€       

toevoeging 20xx 350,00€         350,00€        € 150,00 € 150,00 € 0,00 -€             150,00€       150,00€        150,00€       

aanschaf voor w inkel 20xx -111,75€        -1.059,36€  

voorziening 31-12-20xx 873,71€         1.223,71€     € 1.373,71 € 1.523,71 € 1.523,71 1.523,71€     464,35€       614,35€       764,35€        914,35€       

voorziening lustrum 31-12-20xx 6.450,00€      2.212,95€     € 3.562,95 € 4.562,95 € 5.562,95 6.562,95€     1.155,35€    2.155,35€    3.155,35€     4.405,35€    

toevoeging 20xx 1.350,00€      1.350,00€     € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 1.000,00€     1.000,00€    1.000,00€    1.250,00€     1.250,00€    

lustrum kosten 2011/2016 -5.587,05€     -6.407,60€   

voorziening 31-12-20xx 2.212,95€      3.562,95€     € 4.562,95 € 5.562,95 € 6.562,95 1.155,35€     2.155,35€    3.155,35€    4.405,35€     5.655,35€    

vooruitbetaalde contributie voor 20xx nw  leden € 50,00 € 105,00 275,00€        250,00€       162,50€       180,00€        600,00€       

vooruitbetaalde contributie voor 20xx lid 25,00€           25,00€          € 25,00 € 75,00 € 50,00 -€             -€            

totaal 25,00€           25,00€          € 75,00 € 180,00 € 50,00 275,00€        250,00€       162,50€       180,00€        600,00€       

Saldo postrekening 31-12-20xx 75,97€           132,55€        € 199,68 € 259,94 € 116,73 252,70€        687,04€       242,38€       426,17€        2.435,76€    

Saldo plusrekening 31-12-20xx -€               

Saldo rentemeer rek 31-12-20xx -€               

Saldo ZKL spaarrekening 31-12-20xx 8.017,61€      9.157,00€     € 10.163,61 € 10.840,54 € 11.834,60 6.696,02€     6.217,15€    7.723,74€    9.225,60€     9.225,60€    

Saldo 31-12-20xx 8.093,58€      9.289,55€     € 10.363,29 € 11.100,48 € 11.951,33 6.948,72€     6.904,19€    7.966,12€    9.651,77€     11.661,36€  
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Toelichting bij het concept financieel verslag 2020 en de begroting 2021. 

18 januari 2021 

Terugblik 2020. 

Ten tijde van de eerste flitsen van 2020 konden we allemaal nog niet bedenken wat er zou gaan 

komen. Het hele leven op de kop. Onze hobby deels in de koelkast en het clubleven is geheel tot 

stilstand gekomen. Dat dat niet betekent dat er geen financiële activiteiten zijn mag ook duidelijk 

zijn.  Vandaar “net als anders” een financieel verslag over het afgelopen jaar en een 

verwachtingsvolle begroting voor 2021.  Want 2021 is een lustrum jaar. En wat voor één. Het 45 

jarig bestaan.  

Dan nu maar de cijfertjes en de verantwoording. 

We eindigen met een positief saldo van €189,59 

Contributie: Door de terugloop van het aantal leden in 2019 komt er wat minder binnen aan 

contributie bijdragen. De 6 leden die in het tweede deel van 2019 lid zijn geworden tellen 

financieel mee in 2020 ( vooruitbetaalde contributie €180,--) . De onverwachte en enorme 

toestroom van nieuwe leden in 2020 ( 20 stuks) laten we allemaal financieel meetellen in 2021 ( 

€600,--) Al deze leden betaalden contributie mar konden geen evenement bezoeken. Een nette 

geste vonden we, om ze dus allemaal een jaar gratis lidmaatschap te geven.  

Winkel: Geen  verkopen. 

Flitsen / porti: Ondanks alles zijn er toch drie Flitsen uitgebracht. Vanwege wat minder gedrukte 

exemplaren ook wat minder kosten. De overige porto kosten worden in 2021 verrekend. 

Administratie / diversen: De kosten zijn hoger dan gepland. Een oude nota van de Batavia werf 

m.b.t. door ons onterecht gebruik van foto’s van een website moesten via de Bataviawerf aan de 

fotograaf worden vergoed.  

Evenementen: Geen evenementen en toch kosten. De terugbetaling van reeds betaalde bijdragen 

voor de ALV en een reserveringsbedrag voor de WSV Hoorn m.b.t. datzelfde evenement. 

Voorzieningen: De reservering voor wimpels en het lustrum zijn weer teruggebracht op het oude 

peil. 

Vergader- en reiskosten: Tja, er is veel gemaild en geappt. Maar dat is gratis. En bij elkaar komen 

kon niet. Geen kosten. 

Vooruitblik 2021: Het lustrum wordt dit jaar het belangrijkste evenement natuurlijk. Daarvoor 

zullen we de gespaarde reserves ook aanbreken. Daardoor ontstaat in de begroting aan de 

uitgavenkant eerst een negatief saldo. Dat wordt gedekt uit de voorziening ( spaargelden) voor het 

lustrum. Verder is het natuurlijk nog steeds de vraag of en wanneer we evenementen kunnen 

houden. Vooral in het voorjaar. We begroten wel natuurlijk.  
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 Gezien de Covid perikelen waarvan we nu al weten ( risico Britse variant en vaccinatie schema)  is 

de gebruikelijke ALV / winterevenement nu niet opgenomen in de begroting. 

Tarieven 2021: Wimpel incl. verzendkosten: €10,00 Inschrijfgelden nieuwe leden: €14,00  ( dit is 

inclusief toezenden wimpel en diverse stukken). Contributie €30,00 .   

Herman Hemerik 

penningmeester  

 

 

 

 

 

 

IFC financiën 2019. 

In het voorjaar van 2020 hebben we zoals 

bekend helaas geen ALV / winterevenement 

kunnen houden. Echter, we waren net op tijd 

met het bijeenroepen van de kascontrole 

commissie bestaande uit Ruud Goudriaan en 

Martin Marks. In Voorburg werd op 18 

februari 2020 door beide heren de financiën 

2019 gecontroleerd en akkoord bevonden. 

Kort daarna bepaalde de pandemie dat 

bijeenkomsten niet meer mochten worden 

georganiseerd.  

Hiernaast de verklaring. 

Herman Hemerik 

 

 

 


